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De maandelijkse nieuwsbrief van Maria Dommer-tv, over
MD-tv, nieuwtjes, computertips en trucs en andere leuke
weetjes.

Bewoners blij met het perfecte beeld
Afgelopen maand is het signaal van Maria Dommer-tv opnieuw
ingesteld. Dit naar aanleiding van diverse klachten, dat MD-tv niet
goed te ontvangen was. Wij hopen dat daarmee ook het wegvallen
van het geluid is opgelost. Tot nu toe hebben we nog geen
klachten vernomen. Alle huiskamers en bewoners van de
appartementen kunnen weer MD-tv ontvangen. Bewoners en
familie waren blij verrast met de goede ontvangst van MD-tv.

Mirjam heeft de 100ste a?evering gemaakt!
Elke week heeft ze minstens 5 Dlmpjes klaar, het zijn korte
Dlmpjes van maximaal 2 minuten. De Dlmpjes gaan over
spreekwoorden, oude beroepen, liedjes en zelfs goocheltrucs. Ze
zijn voor alle doelgroepen geschikt. Wij zijn dankbaar voor deze
bijdrage en hopen dat Mirjam nog heel lang hiermee door gaat.
Mirjam, op naar de 200! 

Programma-overzicht op MD-tv
Omdat de gids niet verspreid kan worden, vertonen we het
programma-overzicht op de televisie. Het is een weekoverzicht
met korte omschrijvingen van het programma.
Deze word elke maandag ververst.

 

TV van toen
Wekelijks wordt een programma van vroeger uitgezonden. Op dit
moment zijn de jaren 80/90 aan de beurt. Wie kent ze niet? Wie
van de drie, Babelonië, maar ook t' Schaep met de vijf poten,
Wedden dat, enz. Aankomend weekend is er een aSevering van
Vrienden voor het leven te zien en daarna, Waku Waku.

Samenwerking SeniorWeb en Alzheimer Nederland

Zaterdag 6 juni hebben beide partijen een intentieverklaring voor een
samenwerking ondertekend. De doelstelling van deze samenwerking is elkaar
waar mogelijk te helpen en te versterken. Onze vrijwilligers helpen mensen aan
huis of in een leslocatie. Dus kunnen zij in aanraking komen met mensen met
dementie. Daarom krijgen al onze vrijwilligers de training Samen
dementievriendelijk aangeboden. SeniorWeb wil op haar beurt de vrijwilligers
van Alzheimer Nederland graag helpen digitaal vaardiger te worden.

Sneller bestanden vinden op Mac via Finder
Als er veel documenten op een Mac staan, kan het lastig zijn om het
bestand te vinden dat je zoekt. Met een gerichte zoekactie heeft u
sneller resultaat.

Zoeken naar een bestand, programma of e-mail, kan een hoop tijd in beslag
nemen als je de naam van het bestand niet meer exact weet. Of geen idee hebt
waar het bestand is opgeslagen. Met de Finder kun je zoeken naar deze
bestanden. Door extra criteria aan een zoekopdracht toe te voegen, hebt
je sneller beet. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op bestandssoort of naar
onderdelen die op een specifieke datum zijn aangemaakt. https://www.seniorwe
b.nl/artikel/sneller-bestanden-vinden-op-de-mac-via-de-finder

Wat is er nieuw in de Mei 2020-update van Windows 10?
Microsoft brengt in deze periode de Mei 2020-update uit voor Windows
10. Het is de eerste grote update voor het systeem van dit jaar. Wat voor
nieuws valt er te verwachten?

De Mei 2020-update is al een hele tijd geleden aangekondigd. In Het Engels
heet deze 'Windows 10 May 2020 Update'. De laatste testversie was klaar in
april van dit jaar. Wanneer de versie voor het grote publiek wordt verspreid, is
niet duidelijk. Sommige websites zeggen 12 mei. Andere websites houden het
op 'binnenkort' of op 28 mei. Aangezien de update de naam Mei heeft
gekregen, wordt het wel in deze maand verwacht. Eerder werd er nog
uitgegaan van een april-update. Mogelijk dat de coronacrisis zorgt voor wat
uitstel. https://www.seniorweb.nl/artikel/nieuw-in-mei-update-windows10

Welkom bij de Videomakers
Wij zijn de videomakers! Je kunt ons vinden op youtube en op onze website
www.devideomakers.nl Wij helpen jou om betere video's te maken met
tutorials, blogs en online cursussen. 

De Videomakers geven tips over het filmen en editen in diverse programma's
https://www.youtube.com/watch?v=qoKGRDrmQvM

WAAR moet ik video's over MAKEN?
Waarover kan je het beste video's maken? Deze vraag wordt ons heel vaak
gesteld en nu gaan we er antwoord op geven. Geen direct antwoord, maar
vooral een aantal overdenkingen die je kunt meenemen als je hier zelf over
gaat nadenken. https://www.youtube.com/watch?v=ATDP_pUz4jg

Video bewerken met iMOVIE
Leer monteren met iMovie! In deze uitgebreide video neemt Riske je stap voor
stap mee door dit programma. Van foto's importeren tot muziek onder je
beelden zetten, geluid uitzetten of zachter zetten, we gaan het allemaal
doen. https://www.youtube.com/watch?v=uJBPhLir_QI

Ondertiteling
Soms kan het nodig zijn om video's te ondertitelen. Dat is een heel karwei,
maar er zijn programma's die het vele werk voor je kunnen doen. Let wel op:
niet alles is meteen goed. Dus nalezen is dus een must. De meeste
programma's zijn niet gratis, maar je kan ze wel voor een bepaalde periode
gratis gebruiken. Wat ik zelf geprobeerd heb is het programma van
AmberScript wat hier te vinden is: https://www.amberscript.com/nl/  Je kan 30
minuten video-film proberen. Het principe is dat de video geüpload wordt en je
krijgt dan een Word document met de tekst. Wat ook mogelijk is
bij https://triple8.tv  Daar wordt de hele video gelijk ondertiteld en dat zit dan in
de video gebakken met alle eventuele fouten er in.

Het is voor mij ook nog een nieuw medium, waar ik ook nog zoekende in ben.
Heeft iemand hier meer ervaring mee en kan ons helpen, stuur dan een mail
naar mariadommertv@maria-dommer.nl . Wordt vervolgt!

Word-document opslaan als pdf
Sla een versie van een Word-document op als pdf. Het voordeel? De opmaak
van het document blijft altijd ongewijzigd en iedereen kan pdf's openen. 

Helaas is dat niet geheel waar, als je over een Adobe abonnement
beschikt, kan je elk pdf document wijzigen. Alleen beveiligde pdf's kunnen niet
worden gewijzigd. Om te kunnen beveiligen met een wachtwoord, zijn er
applicaties nodig, zoals die van Adobe.

Corona en Maria dommer

We mogen blij zijn dat Maria Dommer corona vrij is gebleven. Dit
is zeker te danken aan het goede beleid van het CrisisTeam,
maar nog meer aan al het verzorgend en overig personeel. Niet te
vergeten de mensen van het welzijn en receptie. Kortom heel
Maria Dommer "DANK JE WEL" voor jullie enorme inzet.
De Lockdown word steeds meer versoepeld, al zal de 1,5 meter
regel nog wel een tijdje blijven. Hopelijk zet deze trend voort!

Tot slot
Wij hebben Maria Dommer allemaal gemist.
Hopelijk zien we ons weer gauw ...

Heb je vragen of opmerkingen?
Mail het ons, dan nemen wij zo snel als mogelijk is contact met je op.
mariadommertv@maria-dommer.nl
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